IZDELAJMO KNJIGO SPOMINOV
Skupaj z otrokom izdelajmo knjigo, ki bo polna spominov na preživeti skupni čas zaradi
koronavirusa. V knjigo zapišite, narišite, nalepite vse, kar se vam zdi pomembno, ljubko in
imate občutek, da si zasluži biti v knjigi. To bo knjiga, ki jo boste z otrokom, čez nekaj let z
veseljem pogledali in se spominjali. Vse, kar se nam danes zdi nepomembno, samoumevno
skozi leta gradi na vrednosti.
Časa imamo, volje pa tudi, zato veselo na delo!!!!
Za izdelavo knjige potrebujete:
-

Papirji A4 , ali katerekoli druge velikosti

-

2 trša papirja A4 (šeleshamer, tanjši karton, lahko uporabite platnice od rabljenega
zvezka,…)

-

Vrvica

-

luknjač

-

Lepilo

-

škarje

-

Barvice, voščenke

Izdelava:
Prva in zadnja stran knjige sta iz tršega papirja. Na prvo stran napišite naslov, npr. »Lepo se
imamo, ko smo skupaj« ali izberite svoj naslov. Naslovno stran opremite še z avtorjem in jo
okrasite po želji. Dejavnosti zapisujte, rišite ali lepite na liste, katere shranjujte v mapi in jih
ne pozabite označiti z datumi. Tako boste imeli boljši kronološki pregled nad izvedenimi
dejavnostmi. Ko boste knjigo končali, liste ob strani preluknjajte z luknjačem in jih zvežite z
vrvico.
Vsebina knjige (nekaj idej):
1. Na prvi list zapišite zakaj ste doma, kaj se dogaja in koliko časa traja.
2. Otrok naj nariše, kako se počuti v času, ko je odsoten od svojih prijateljev in ostalih
pomembnih ljudi v svojem; zapišite njegove besede, kako se počuti, koga pogreša; naj

jim kaj nariše in jim risbico pokazal, ko bo lahko. Mogoče se lahko povežete preko
spletnih medijev in jim pokaže svojo risbico in jim pove, da jih pogreša.
3. Zapišite naslove knjig, ki jih bereta in naj otrok kaj nariše. Zapišita katera knjiga mu je
všeč.
4. Izdelajta slikopis v knjigi. Preberita kratko zgodbico in jo prepišite v knjigo. Besede, ki
jih boste izbrali jih nadomestite s slikami, ki jih izrežete iz starih revij, časopisov lahko
pa jih otrok ali vi narišete in prilepite. Lahko pa si izmislita svojo zgodbico in ustvarita
lasten slikopis.
5. Skupaj izberita recept in specita njegovo najljubšo slaščico ali skuhajta jed. Recept
zapišita v knjigo, naj slaščico nariše ali jo fotografirajte in nalepite. Zapišite kaj so v
njegovih ustih vzbudile brbončice.
6. Skupaj napišita pesmico in jo zapišite v knjigi.
7. V knjigo zapišite otrokova opažanja, npr. spremembe na drevesu, ki ga vidi skozi okno,
opažanja o vremenu, njegova mnenja,...
8. Fotografirajte izdelek, ki ga je naredil in fotografijo nalepite v knjigo, zapišite kratek
vtis o izdelku. Lahko je tudi izdelek iz legokock, konstrukt iz lesenih kock, polž iz
plasteline, slanega testa, kinetičnega peska, kamenčkov,...

Knjigo boste imeli za spomin, lahko jo podarite dedkom ali babicam, jo pokažete
vzgojiteljici in prijateljem, ko se vrnete v vrtec,... Odločitev je vaša.

Želim vam uspešno delo!
Napisala:
Nataša Tišlarič, pomočnica ravnateljice

